
Kázání     2. adventní neděle                    4.12.2022 
 
Mt 3,1-13 

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Čiňte pokání, neboť se 

přiblížilo království nebeské.“ To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚Hlas 

volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ Jan měl na sobě ša t 

z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých 

včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali 

své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů  

a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci 

před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. 

Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může 

Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, 

který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání; 

ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu 

zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce; a 

pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným 

ohněm.“ Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.  

Sestry a bratři, 

 

víme, že oddíl evangelia o Janu Křtiteli patří k době adventu. Ale, když to dnes slyšíme – zvlášť 

v tom Matoušovu podání – možná nás napadne: a proč se máme vracet k Janovi, když už jsme 

vyšli za Ježíšem? Proč se dnes vracet zpátky, za Křtitelem do pouště, k té jeho až 

nepochopitelné přísnosti? K té jeho sekeře přicházejícího Božího soudu na kořeni stromů?  

 

Protože právě tady, u Jana Křtitele, je počátek evangelia Ježíše Krista. Na tom se shodují všichni 

4 evangelisté. Jana a jeho burcující hlas nelze obejít na cestě za Ježíšem. Vždyť ani Ježíš ho 

neobešel. Dokonce se před Janem sklonil a sám přijal jeho křest v Jordánu. Takže, jestli chcete 

přivítat Kristův advent a začít s Ježíšem od začátku, musíte zpátky k Janovi. 

 

Vím, že je to pro nás hodně vzdálené. Ale musíte si to představit. Byla to doba plná napětí. 

Vpravdě revoluční. Těhotná změnou. My jsme žili pod sovětskou okupací 40 let. Ale v Judsku 

a Galileji už život dusili Římané skoro 100let. Tu a tam se někde rozhořel nějaký i ozbrojený 

odpor. Ale čekalo se na někoho, kdo to konečně z gruntu změní a přinese nejen politickou 

změnu, ale do všeho Boží řád. Jenže od chvíle, kdy byl slyšet nějaký Boží prorok, už uběhlo 

spousta let. A v tom se někde v judské poušti u Jordánu objeví tenhle Jan. Navenek provokující 

podivín. Vzezřením a stylem života podobný starozákonním prorokům. Nejvíc Elijášovi. A to, 

jak mluví a co říká, nelze přeslechnout. Vždyť to je ten, o kterém mluvil prorok Izajáš: hlas 

volajícího na poušti: Připravte cestu Páně…Ano, hlas od Hospodina, který nás volá k novému 

exodu. Na cestu z otroctví, z exilu ve vlastní zemi. Z babylona pod Římany. Ale taky 

z babylona toho dnešního systému i z babylonků vlastního života. Pojďte znovu přejít Jordán, 

pokřtít se vodou téhle symbolické řeky. „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské“.  

 

Jenže to neznamenalo jako dřív jen nějaké: litujte svých hříchů a žijte líp, protože se pro takové 

otvírá odměna v posmrtném životě. Ne! Už tady a teď jde o něco jiného, o mnohem víc. Bůh 

už stojí na hranicích se svým královstvím. Přiblížilo se Boží převzetí moci. Přiblížila se zásadní 

změna režimů, výměna vlády. Vláda Boží spravedlnosti už buší na dveře.  V téhle situaci už 

nestačí jen, abyste litovali svých hříchů. Tady je nejvyšší čas, abyste se nad sebou vážně 



zamysleli a změnili se zevnitř. Přehodnotili svůj život. A bez odkladu se přiklonili k tomu, který 

přichází, k tomu jeho řádu, k jeho režimu. 

 

A mnozí na to kupodivu slyšeli. Našli pro to čas. Vyšli z toho každodenního shonu, z toho 

všeho, co měli na práci a v plánech. A přišli za Janem, vyznávali své hříchy a nechávali se od 

něj pokřtít. Vždyť jde o hodně, když je tu ohlášen Boží advent. 

 

Ale když se dostavila takříkajíc elita národa – představitelé morálky a chrámového kultu – 

promluvil k nim Jan hodně zostra. „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před 

nadcházejícím hněvem?“ Proč až taková tvrdost? Viděl Jan jejich pokrytectví? Vy, kteří nesete 

největší odpovědnost si myslíte, že stačí jen tak naoko obrátit kabát? Vy, kteří chcete a máte 

být příkladem se domníváte, že stačí jen naoko projevit lítost? Myslíte, že z téhle krize 

vykličkujete jen nějak povrchně přijatým křtem? To vás nezachrání. Má to co říct i nám?  

Možná víc to pokračování. 

 

Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: „Náš otec je 

Abraham!“ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.“ 

Co měl vyřídit Jan? Že křest tě neochrání, když se nezmění něco v tobě? Že křest tě vede ke 

změně myšlení a jednání? 

 

A jestli má někdo skutečnou spojitost s Abrahamem, tak vězme, že jde především o opravdovou 

víru. A taky o naději. I tam, kde už evidentně naděje nebylo. Pochopme, jde o víru, jakou měl 

už Abraham. O víru, která dává odvahu vyjít ze svého babylona, vyjít i do pouště a do neznáma, 

za hlasem Božím, který k srdci doléhá. K tomu ukazují ta Janova naléhavá slova: Neste ovoce 

hodné té změny! 

 

A navíc, každý je prý odpovědný sám za sebe. Odvolávat se na otce – ať už Abrahama nebo 

jiného – to nejde. Ani jen tak spoléhat: patřím přece k církvi, ke sboru. To samo o sobě nás, 

bratři a sestry, nezachrání.  Zřejmě potřebujeme vzít vážně Jana, abychom mohli přivítat a 

přijmout Krista.  

  

Jan už viděl sekeru v Boží ruce přiloženou ke kořeni stromů. A lopatu oddělující zrno od plev 

v ruce toho silnějšího, který přichází.  A navenek nic tak dramatického od Boha nepřišlo. Přišel 

Ježíš. Ten silnější v Duchu milosti a lásky. Místo spravedlivého hněvu přišla s Ježíšem hluboká 

Boží solidarita s námi hříšníky a vlídnost vyvádějící ke svobodnému a důstojnému životu. Bohu 

díky! Ale tahle překvapivá milost neznamená, že se Jan mýlil anebo Bůh zcela změnil plán. 

Naopak! Vždyť jen skutečná bázeň před Bohem je pravdivou přípravou na to, abychom přivítali 

a přijali tu nezaslouženou milost. A možná ještě spíš obráceně: právě to poznání, že z Boha 

nemusíme mít strach, nás uvolňuje k tomu, že před ním chceme být pravdiví a že se upřímně a 

svobodně chceme měnit k lepšímu.  

 
Chvíle ticha 
  

Modleme se: Pane, děkujeme za Božího svědka Jana Křtitele, za jeho výzvu i svědectví, které 

vydal tobě.  Děkujeme za tento adventní čas, který je příležitostí vrátit se na začátek k Tobě, 

k počátkům naší víry, k významu našeho křtu a křesťanského způsobu života.  

 

I na nás, Otče nebeský, můžeš vidět to, co Jan Křtitel tak ostře kritizoval. Sklon k falešné jistotě, 

však přece my jsme věřící, křesťané. 



I my býváme pokrytečtí, rozpolcení v tom, co vyznáváme a jak jednáme. I my se rádi 

skováváme za druhé, za církev, a máme málo odvahy jednat ve víře za sebe. 

Skloň se, prosíme, k našemu tichému vyznání. 

 

Nebeský Otče, sami ti nedokážeme vyznat všechno, co bychom měli. Proto tě s žalmistou 

prosíme: Zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty. Naší naději je jen tvé milosrdenství a odpuštění 

pro Ježíše Krista. Proto společně prosíme „Pane, smiluj se nad námi!“     S: Pane, smiluj se 

nad námi! 

 

 

Slova milosti slyšíme z chvalozpěvu Janova otce Zachariáše: 

… půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu 

a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, 

pro slitování a milosrdenství našeho Boha, 

jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, 

aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, 

a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Amen. 

 

P: 447  Vítej, Jezu Kriste 

 

 

 

 

 

 

 


